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Complete maaltijd uit eigen tuin.
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et is nog heel vroeg in het voorjaar, en toch
voelt het alsof het nieuwe seizoen allang
is aangebroken. Ik heb een kersenboom
vol bloesem in mijn tuin, overal beginnen
bollen bovenuit te piepen en het Duifk ruid is überhaupt
nooit gestopt met bloeien. Als klap op de vuurpijl
zingen de vogels uit volle borst. Dit is zowel heerlijk als
verontrustend. Als tuiniers zijn wij degenen die als een
van de eersten de veranderingen waarnemen door de
opwarming van de aarde, en de achteruit lopende (zeg
maar gerust hollende) biodiversiteit.
We zijn tegelijkertijd ook degenen die weten hoe
we kunnen helpen. Door onze tuinen duurzaam in te
richten, geen gif te gebruiken, en door onze liefde voor
jaarrond kleur in de tuin is er altijd wel iets te halen voor insecten en vogels. Waar de één een
bestrate tuin ziet, zien wij mogelijkheden. Waar we in de winkel iets missen, kweken we het zelf
wel, en als het warmer – en soms ook nog droger – wordt weten wij altijd een plant die dat wél
fijn vindt. Dat is nu precies de inventiviteit die ons en onze tuinen zo waardevol maakt in deze
tijd van verandering. Wij kunnen mooie, groene eilandjes creëren in de meest grauwe omgeving, waar al wat fladdert en kruipt even op adem kan komen, misschien zelfs gaat wonen, en
hopelijk ook nog een royale familie start. Dit is waar Gardeners’ World al vele jaren bij helpt,
voor inspireert en ons samenbrengt, en ik ben dan ook trots en vereerd als editor te zijn begonnen bij dit prachtige magazine. De komende tijd breiden we onze samenwerkingen uit met
partners waarvan wij vinden dat ze een steentje bijdragen aan onze natuur, zetten we mooie
initiatieven in het zonnetje, en gaan we onverminderd door met het geven van adviezen voor
een mooie, duurzame tuin, waar voor ieder wat wils te halen valt.
In dit nummer lees je bijvoorbeeld hoe om te gaan met stortregens en afwatering in de tuin,
nu ons klimaat verandert en het weer onvoorspelbaarder wordt. We staan stil bij het kweken
van zoveel mogelijk eten voor jou en misschien wel je hele gezin in een nieuwe rubriek, en
Adam leert ons hoe we van een enkele groep sneeuwklokjes langzaam een veldje vol maken.
En nog veel, veel meer.
Aangezien het 8 maart Internationale Vrouwendag is, staan we stil bij de grande dame van
de Nederlandse tuinarchitectuur: Mien Ruys. Zij was een van de weinige vrouwen die zich
in de eerste helft van de twintigste eeuw deed gelden binnen een beroep gedomineerd door
mannen. Wanneer je haar vroeg naar deze redelijk unieke positie, vertelde ze zichzelf geen
typisch vrouwelijke tuinarchitect te vinden. Ze was gewoon goed in haar vak, en durfde dat
ook te zeggen. En zo is het.
Veel leesplezier, en vooral: geniet van het startende seizoen!
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De tuinen van Mien Ruys.

Anne Wieggers
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Over Anne
Tijdens haar studie kunstgeschiedenis
raakte ze vaak de groep kwijt bij bezoeken aan historische landhuizen, omdat ze
als een magneet de bijbehorende tuinen
in getrokken werd. Terwijl ze in Rome
eigenlijk eeuwen oude ruïnes moest bestuderen, was ze stiekem nog net iets meer
geïnteresseerd in de wilde bloemen die er
groeiden, en de parasoldennen boven haar
hoofd. Ze had toen al kunnen weten dat
haar werkende leven uiteindelijk een andere kant op zou gaan dan de culturele sec-

tor. Inmiddels is ze tuinontwerper en schrijver van columns, artikelen, en een boek dat
dit voorjaar uitkomt. De rode draad in haar
werk is de duurzame tuin, en hoe we als
tuiniers iets moois kunnen creëren waar
ook alle ruimte is voor leven. Het helpen
van de biodiversiteit is dan ook waar ze dagelijks voor strijdt. Met haar enorme passie
voor tuinieren, liefde voor het geschreven
woord en uitgebreide netwerk, zijn we
blij haar bij het Gardeners’ World-team te
mogen verwelkomen.

Dahlia’s zaaien.
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